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Reglement provincie Vlaams-Brabant 
www.vlaamsbrabant.be 

Provinciaal reglement betreffende  de toekenning van een subsidie aan  
initiatieven die de  ondernemingszin in de  scholen stimuleren  

Artikel 1  

Binnen de perken van de daartoe op de begroting van de provincie Vlaams-Brabant goedgekeurde 
kredieten en overeenkomstig de bepalingen van dit reglement, kan de deputatie een subsidie 
toekennen aan Vlaams-Brabantse instellingen voor projecten gericht aan Vlaams-Brabantse scholen 
van alle onderwijsnetten die de ondernemingszin in de scholen stimuleren. 

Artikel 2  
§1 - De projecten moeten zich richten tot studenten (16-25 jarigen) van ten minste tien scholen uit 
minstens twee onderwijsnetten en dit zowel op ASO, TSO, BSO en BUSO-niveau 
of: 
• tot jongeren onder leercontract en jongeren uit het deeltijds onderwijs; 
• tot studenten uit het hoger niet-universitair onderwijs. 

De school moet gevestigd zijn op het grondgebied van Vlaams-Brabant. 
De projecten moeten tot doel hebben de deelnemers praktische ervaring te laten opdoen betreffende 
alle aspecten van het zelfstandig ondernemen en moeten over een volledig schooljaar 
lopen. De door de instellingen georganiseerde manifestaties mogen geen aanleiding zijn tot het 
werven van leden. 

§2 - Per project moeten er minstens zeven deelnemers zijn, verdeeld over: 
• de gedelegeerd-bestuurder; 
• het administratief departement; 
• het commercieel departement; 
• het financieel departement; 
• het technisch departement. 

Paragraaf 2 is van toepassing vanaf het schooljaar 2002-2003. 

Artikel 3  

Om in aanmerking te komen voor de provinciale subsidie moet de organiserende instelling zich 
ertoe verbinden om op alle publicaties en documenten in verband met de projecten, de 
samenwerking met de provincie te vermelden. Bovendien dienen de projecten uiterlijk op 31 
december van het schooljaar waarvoor de subsidie wordt toegekend, te worden opgestart. 

Artikel 4  
§1 - De instellingen die voor de toekenning van een subsidie in aanmerking wensen te komen, 
moeten een verzoek om erkenning en subsidiëring van de projecten indienen bij het 
provinciebestuur van Vlaams-Brabant en dit, op straffe van verval, uiterlijk op 30 januari van het 
schooljaar waarin de subsidie wordt toegekend. De datum als poststempel geldt als bewijs. 

§2 - Het aanvraagdossier geeft de nodige inhoudelijke inlichtingen over het verloop van de projecten 
waaruit moet blijken dat zij zo nauw mogelijk aansluiten bij de dagelijkse werkelijkheid van een 
zelfstandige onderneming (stappen te doen bij de oprichting van een bedrijf, management, 
boekhouding, btw-aangifte, commerciële organisatie, personeelsbeleid enz.). 
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§3 - Uit het aanvraagdossier moet tevens blijken dat de organiserende instelling instaat voor: 
• het geven van informatie over het doel en de werking van het project aan de scholen, 
leerkrachten en leerlingen; 
• de promotie van het initiatief; 
• het aantrekken en inschakelen van deskundigen; 
• het opzetten en uitwerken van het initiatief in de school en in de betrokken klas; 
• de permanente begeleiding en ondersteuning, zowel van de leerlingen als van de 
begeleidende leerkracht bij de voorbereiding, de start en de uitwerking van het project; 
• de organisatie van regelmatige besprekingen; 
• de juridische begeleiding; 
• de permanente controle op het project; 
• het leggen van contacten tussen de school, het project en de bedrijven of middenstanders; 
• contacten met de pers; 
• de eindevaluatie van ieder project; 
• de organisatie van een afsluitende voorstelling van het geheel van projecten en van de 
bereikte resultaten; 
• de aanpassingen aan de opzet van de projecten naar de toekomst toe. 

Artikel 5 
De provinciale diensten kunnen de aanvragers verzoeken om bijkomende documenten toe te sturen 
en alle inlichtingen te verstrekken die zij nuttig achten voor de studie van het dossier. Met hetzelfde 
doel en ter controle van het project kan door de daartoe aangewezen provinciaal ambtenaar tevens 
een inspectie ter plaatse worden uitgevoerd. 

Artikel 6  
§1 - Per project kan een subsidie worden verleend van maximaal 250 euro. 
Voor projecten in klassen van het TSO, BSO en BUSO, waarvoor een intensievere promotie wordt 
gevoerd en meer begeleiding noodzakelijk is evenals voor de organisatie van openbedrijvendagen 
voor leerkrachten in Vlaams-Brabant, kan een subsidie worden verleend van maximaal 620 euro 
per project. 

§2 - Indien het aantal bij de provincie ingediende projecten niet toelaat om de in §1 bepaalde 
maximumbedragen uit te betalen, zal het op de provinciebegroting beschikbare krediet worden 
verdeeld pro rata het aantal ingediende projecten. 

Artikel 7  
Over de projecten zal, uiterlijk op 31 augustus volgend op het schooljaar waarvoor de subsidie werd 
toegekend, aan de provincie een eindevaluatie worden voorgelegd van de bereikte resultaten 
evenals een overzicht van de rekeningen (uitgaven-ontvangsten) van de organiserende instelling. 

Indien wordt vastgesteld dat de subsidie niet of slechts gedeeltelijk werd aangewend voor het doel 
waarvoor ze werd toegekend, zal de organiserende instelling het niet-aangewende gedeelte moeten 
terugbetalen aan de provincie, verhoogd met de wettelijke intresten vanaf de ontvangst van de 
subsidie. 

Contact 
Dienst economie en KMO-beleid, tel. 016 26 72 90, economie@vlaamsbrabant.be 
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